
70 
 

ிவாபண அடி்டையி் சு்ாை்நன உபங்கட கிப்்தி்து ்றின வழிகாை்ை்   

 

 

அைை்வடண 19 

 

யிபச் ் சசன்டக் நாக இறுதியி் உப கஞ்சினசாடடன நசாதடயிடுதலுந் பிசீலித்தலுந் - 

உபங்க் இரு்பு இணக்க் 

 

(20 ஆந் அைை்வடணடன பூபண்டுத்துவத்கா அறிவுறுத்த்க்) 

கந நசடவ ிடனங்கட நசாதடயிடுதலுந் பிசீலித்தலுந்  

 

I. ஒரு கன சேவ ிவன்திணான் உங்கப் பதந்றுக் பகாடு்ன் ிவநவு பே்த்தடட்ுப்ப 

திகதிமலிரு்து 7 ாடக்ளுக்கு பிண்ண ் உ இருத்பு இக்கன் பேன்முவநவ ஆ்பிக்கனா் (இ் 7 

ாப் கானத் தகுதிமனுப் ிா உங்கவப பதந்றுக் பகாடுக்கு் பேன்முவந, சோவணமடுவகக்கு 

ேதிபிக்கக் கூடி உ இருத்புத் பு்கங்கப் ஆகிந்வந சதவு் ந்று் கபஞ்சிோவனவ 

ாத்டு்தி பகாப்பவு் ச்டு்). 

 

II. சசி உ பேனக அலுனக்திந்காண ாட்ட உவித் தித்தாப,் கன அபிவிரு்தி பிதி 

ஆவாப/் உவி ஆவாப ் அன்னது உ விட்திந்கு பதாறுத்புவட அபிவிரு்தி 

உ்திசாக் ்அன்னது சறு பத ்குறிக்கத்தடட்ுப்ப உ்திசாக் ்ஒரு ்ஆகிசா ்உப்படங்கு் 

ஒரு குழுான் கபஞ்சிோவனகப் சோவண இடத்தடட்ு திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு்.  

 

 

III. இ் சோவணமடுவகமண் சதாது திசீலிக்க ச்டி பு்கங்கப் ந்று் ஆங்கப் பிண்ருாறு. 

a) விோமகபிண் உ வி்த்தத்தடிங்கப் அடங்கி சகாவ (வு முவநவமண் ஊடாக 

கீழிநக்க் பே்த்தடட்ுப்ப தட்டின்)  

b) ிா உங்கப் விிசாகத் தந்றுேச்ீடட்ு  

c) ிா உங்கப் கிவடத்தணவு தடட்ின்  

d) ிா உங்கப் இருத்புத் பு்க்  

e) உங்கப் பதந்றுக் பகாப்பத்தடட்ுப்ப விோமகப் தந்றி விதங்கப் அடங்கி OFCG 2 ாதிித் 

தடி்  

IV. விோமகபிண் உ வி்த்தத் தடிங்கப் அடங்கி தட்டிலிண் ஒரு ாதிிவ பதந்றுக் பகா்டு, 

குறி் அபாண உங்கப் விோமகளுக்கு விிசாகிக்கத்தடட்ுப்பணா ண ிா உங்கப் 

விிசாகத் பு்க்திந்கு ந்த திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு். அ் தட்டிலின் விோமகபிண் 

பாவனசதசி இனக்கங்கப், வகபாத்தங்கப் ண்தண ேிாண முவநமன் காத்தடுகிண்நணா ணவு் 

திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு். ஒரு சின ஆங்கபின் வகபாத்தங்கப் ஒசாதிிாக காத்தடக் 

கூடி ா்த்பு இருத்தான் வகபாத்தங்கப் ண்வ தந்றி விழித்தாக இரு்ன் ச்டு். இ் உ 

வி்த்தத் தடிங்கப் அடங்கி தட்டின், இறுதிமன் விோ ஆா்ேச்ி ந்று் உந்த்தி உவிாப,் 

விோ ஆசனாேக ்ந்று் கக்கா ்அவத்பிண் உ்வு பதந்ந ஒரு உ்திசாக் ்ஆகிசாிணான் 

வகபாத்தமிடத்தடட்ு உறுதித்தடு்த்தடட்ுப்பா ண திசீலிக்கத்  தடுன் ச்டு்.        

V. ிா உ விிசாக தந்றுேச்ீடட்ிண் மூன், விோமகளுக்கு உங்கப் விிசாகிக்கத்தடட்ுப்ப 

அபவுகவப திசீலி்துக் பகாப்பனா். இ் அபவுகப் ேிாக, ிா உத் பு்கங்கபின் 

குறிக்கத்தடட்ுப்பணா ண திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு். 

VI. ிா உங்கப் கிவடத்தணவுத் பு்க், உங்கப் கிவடத்தணவு (GRN) தந்றுேச்ீடட்ுக்கபிண் மூன் 

திசீலிக்கத் தடுன் ச்டு்.   

VII. ிா உ இருத்புத் பு்க்திலுப்ப கிவடத்தணவுகப், விிசாகங்கப் ந்று் ஞ்சிமருக்கிண்ந 

அபவுகப் ண்தண திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு்.    
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VIII. தமே் ் பே்வகத் சதாக இறுதிமன் ிா உ இருத்புத் பு்கங்கப் ந்று் கபஞ்சிோவனகப் 

ண்தண கன அபிவிருத்ி உ்திசாக்க்ப் ந்று் கனக் குழு உறுத்பிணக்ப் ஆகிசாிணான் 

திசீலிக்கத்தடட்ு ேி ண உறுதித்தடு்த்தடட்ு வகபாத்தமிடத்தடட்ிரு்ன் ச்டு்.   

IX. உி கான ச்திந்கு 14 ந்று் 15 ஆ் அடட்வகப் கன சேவ ாட்ட அலுனகங்களுக்கு 

பதந்றுக் பகாடுக்கத்தடட்ுப்பணா ண திசீலிக்கத்தடுன் ச்டு்.  

X. உக் கபஞ்சிோவனகவப உி முவநமன் முகாவ பே்து உி த்புகபிண் பதாறுத்தாகு். 

உங்கபிண் ்வ தாதுகா்து விோமகளுக்கு ்தின் உ்் உங்கவப விிசாகிக்க, உக் 

கபஞ்சிோவனகபின் ஆகக்குவந்து கீச குறித்பிடத்தடட்ுப்ப அடித்தவடாண த்புகப் 

காத்தடுகிண்நணா ண திசீலிக்கத் தடுன் ச்டு்.   

a) தன உ வககவப ணி்ணிாக கபஞ்சித்தடு்ன்  

b) ஒரு ட்டின் அன்னது பதாரு்ாண ஒரு காத்பு முவநமன் உ உவநகவப அடுக்கி வ்ன்  

c) ின்தின் விழு் உங்கவப அகந்றி சு்ாக வ்திருத்தந்கு ஒரு முவநமவன பேந்தடு்ன்  

d) பந்று உவநகவப உக் கபஞ்சிோவனகபிலிரு்து அகந்றுந்கு ஒரு முவநமவன 

பேந்தடு்ன்   

e) உங்கவப ிறுக்கு் ாசுகவப ஒ்பாரு தமே் ் பே்வகத் சதாக்திந்கு ஒரு டவ 

இந்வநத்தடு்தி வ்ன் 

f) உங்கவப ிறுக்கு் ாசுகளுக்காண ருடா் அனுதித் த்திங்கவப பதந்றிரு்ன்   

g) இரு்பிணான் பே்த்தடட்ுப்ப ேகன பதாருடக்ளுக்கு் துருத்பிடிா ிந் தீடட்த்தட்டிரு்ன்  

h) முனாது கபஞ்சித்தடு்த்தடு் உங்கவப முலின் அகந்றுந்கு இனகுாண முவநமன் 

உவநகப் அடுக்கத்தடட்ிரு்ன் 

i) கபஞ்சிோவனமன் ஒரு விப்தத் தனவக ிறுத்தடட்ிரு்ன் ச்டு். உி தமே் ்பே்வகத் 

சதாக உ சிதாிசு, உங்கப் தாவிக்கத்தடு் முவநகப் சதாண்ந முக்கிாண விடங்கப் அ் 

விப்தத் தனவகமன் குறித்பிடத்தடட்ிரு்ன்.   

XI.  இருத்புத் பு்கங்களு் ந்று் கபஞ்சிோவனயு் திசீலிக்கத்தட்டண் பிண்ண ்

1) இருத்புத் பு்க்திலுப்ப அபவு் ந்று் கபஞ்சிோவனமலுப்ப ிலுவயு் ேண் ணின் அது 

தந்றியு்   

அன்னது 

2) மிவகாக அன்னது குவநாக இருத்பிண் அது தந்றியு் குறித்பிடத்தடுன் ச்டு். 

ந்று்  

3) முண்பகாத்தடட்ுப்ப ிலுவயு் குறித்பிடத்தடுன் ச்டு்.  

XII. திசீலிக்கு் குழுான் இறுதிமன் அவண்து் திசீலிக்கத்தடட்ுப்பாக வகபாத்தமிடத்தடட்ு 

உறுதித்தடு்த் தடுன் ச்டு்.  

XIII. ேகன கபஞ்சிோவனகளு் திசீலிக்கத்தட்டண் பிண்ண,் 20 ஆ் அட்டவக்கு ந்த ாி் ஒரு 

அறிக்வக சசி உ பேனக அலுனக தித்தாபருக்கு ஒரு பிதியுடண் கன அபிவிரு்தி 

ஆவாப ்ாக்திந்கு் ேத்்பிக்கத்தடுன் ச்டு்.    

XIV. ேகன கபஞ்சிோவனகளு் திசீலிக்கத்தட்டண் பிண்ண,் அடு் தமே் ் பே்வகத் சதாக்தின் 

விிசாகிக்க ச்டி உங்கபிண் அபவ ி்மக்கு் பதாருடட்ு கன சேவ ிவனங்கபிண் 

கபஞ்சிோவனகபின் உ ிலுவகப் ததித்தடட்ுப்ப ஒரு அறிக்வக உி அோங்க உக் 

க்தணிக்கு/க்தணிகளுக்கு அனுத்பி வக்கத்தடுன் ச்டு்.     

 


